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STANOVY

Místní akcní skupiny POHODA venkova, z.s.

CI. I Úvodní ustanovení

1.1 Místní akcní skupina POHODA venkova, z.s. (dále jen "spolek") byl založen podle
zákona c. 83/1990 Sb., o sdružování obcanu. Spolek je zapsán v rejstríku spolku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou znackou L 5707.

1.2 Datum registrace: 22. 7. 2005.

1.3 Datum vzniku: 15. 8. 2005.

1.4 Identifikacní císlo: 27 00 55 77.

1.5 Oficiální web: www.Dohodavenkova.cz

CI. II Název spolku

2.1 Název spolku je: Místní akcní skupina POHODAvenkova, z.s.

2.2 Používaná zkratka je: MAS POHODAvenkova.

CI. III Sídlo spolku

3.1 Sídlo spolku je: Val 26, 518 01 Dobruška

CI. IV Úcel spolku

4.1 Úcelem spolku a predmetem hlavní cinnosti je verejne prospešná cinnost v níže
uvedených oblastech:

a) pecovat o kulturní a hospodárský rozvoj regionu,
b) vytváret podmínky pro nejširší spolupráci pri rozvoji regionu,
c) realizace rozvojové strategie,
d) propagovat obnovu venkova a získat jí vážnost ve spolecnosti,
e) úcastnit se evropské spolupráce pri obnove venkova.

4.2 Vedle hlavní cinnosti muže spolek vyvíjet též vedlejší hospodárskou cinnost
spocívající v podnikání nebo jiné výdelecné cinnosti, je-Ii její úcel v podpore hlavní
cinnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z cinnosti spolku lze
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použít pouze pro spolkovou cinnost vcetne správy spolku. O predmetu vedlejší
hospodárské cinnosti rozhoduje Valná hromada.

CI.V Clenství ve spolku

5.1 Cleny spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby s trvalým
bydlištem, sídlem ci provozovnou na území pusobnosti spolku, nebo musí prokazatelne
na daném území místne pusobit, pricemž rozhodnutí o místní pusobnosti daného
subjektu je v kompetenci spolku. Prvními cleny spolku se automaticky stávají osoby
prítomné na ustavující schuzi spolku. Clen spolku zastupuje verejné nebo soukromé
místní socioekonomické zájmy.

5.2 Žadatel o clenství vyplní písemnou prihlášku, kterou si stáhne na internetových
stránkách spolku, nebo si ji vyzvedne v kancelári. V prihlášce krome základních údaju
žadatel uvede zejména schváleného zástupce a jeho náhradníka, sektorovou príslušnost
a dle hlavního zamerení jím zvolenou zájmovou skupinu, do které bude zarazen.

5.3 Clenové spolku tvorí zájmové skupiny, které jsou cílene zamerené na urcitou
problematiku SCLLD, pricemž o vytvorení a vymezení zájmových skupin v souladu
s SCLLDrozhoduje Valná hromada. Príslušnost k dané zájmové skupine definuje clen
spolku podle své prevažující cinnosti s tím, že clen muže být príslušný pouze k jedné
zájmové skupine.

5.4 Rádne vyplnenou a podepsanou clenskou prihlášku vc. veškerých relevantních príloh
žadatel o clenství odevzdá v kancelári spolku. Clenství ve spolku vzniká na základe
schválení písemné prihlášk-t Valnou hromadou spolku, která o jeho prijetí rozhoduje na
svém nejbližším zasedání. Clenové spolku nerucí za jeho dluhy. Kdo se uchází o clenství
ve spolku, projevuje tím vuli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane clenem
spolku.

5.5 Clen spolku má právo:
a) úcastnit se jednání Valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit a být volen do orgánu spolku,
c) predkládat návrhy, podnety a pripomínky orgánum spolku,
d) využívat informací, se kterými spolek disponuje,
e) podílet se na praktické cinnosti spolku.

j~ 5.6 Clen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánu spolku,
b) chovat se cestne vuci spolku, aktivne hájit jeho zájmy, dodržovat vnitrní dohody a
zachovávat vnitrní rád spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se
zájmy spolku,
c) aktivne a pravidelne se úcastnit jednání orgánu spolku a prispívat ke zlepšení jejich
práce,
d) prispívat svou cinností k tvorbe a uskutecnování strategie rozvoje regionu a k obnove
venkova i rozvoji spolku,
e) platit clenské príspevky,
f) statutárnímu orgánu spolku neprodlene ohlásit zmenu prevažující cinnosti clena.

5.7 Clen spolku má právo a povinnost být zaclenen do jedné ze zájmových skupin.

5.8 Clenství ve spolku zaniká:
a) vystoupením clena písemným oznámením,
b) úmrtím clena v prípade fyzické osoby,
c) zrušením clena v prípade právnické osoby,
d) vyloucením clena Valnou hromadou spolku,



e) zánikem spolku.
5.9 Vyloucit clena ze spolku m~že Valná hromada spolku pouze pro neplnení podstatných
clenských povinností po predchozím písemném upozornení na tuto možnost a po marném
uplynutí primerené Ih~ty k odstranení nedostatk~.

5.10 Návrh na vyloucení m~že podat kterýkoliv clen spolku. V návrhu musí být uvedeny
okolnosti, které osvedcují d~vod vyloucení. Návrh na vyloucení musí být dorucen clenovi,
jehož vyloucení je navrhováno; musí mu být dána možnost se k návrhu vyjádrit a žádat
o vysvetlení, proc je navrhováno jeho vyloucení.

5.11 Valná hromada rozhoduje o vyloucení s konecnou platností. Rozhodnutí o vyloucení
musí být clenovi doruceno. Vyloucený clen je oprávnen do 3 mesíc~ po dorucení
rozhodnutí o vyloucení požádat soud o rozhodnutí o neplatnosti vyloucení.

5.12 Clenství zaniká, pokud nejsou po dva po sobe následující roky placeny príspevky a
clen nejeví o cinnost spolku zájem.

5.13 Vyloucit clena m~že Valná hromada v prípade, že jedná proti zájm~m spolku,
potažmo že jedná proti dobrým mrav~m.

5.14 Seznam clen~ spolku je verejný a je prístupný na internetových stránkách spolku.
Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí predseda pri vzniku a zániku clenství a dále pri
jakékoliv zmene podstatných údaj~.

5.15 Veškeré vyporádání v~ci clenovi, kterému zaniklo clenství, probehne do trí mesíc~
od potvrzeného ukoncení clenství.

CI. VI Orgány spolku

6.1 Orgány spolku jsou:
. Valná hromada - nejvyšší orgán spolku
. Predseda - statutární orgán
. Programový výbor - výkonný a rozhodovací orgán spolku
. Výberová komise - výberový orgán
. Kontrolní a monitorovací komise - kontrolní orgán

CI. VII Valná hromada

7.1 Nejvyšším orgánem spolku je sch~ze všech jeho clen~ - Valná hromada, pricemž
verejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepredstavuje více než 49 % hlasovacích
práv. Tato podmínka se zjištuje pri každém zasedání nejvyššího orgánu a v prípade, že
není úcastníky konkrétního zasedání naplnena, provádí se prepocet hlas~. Valná hromada
rozhoduje o všech d~ležitých vecech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje sv~j jednací rád a další vnitrní predpisy spolku, pokud nejsou právním
rádem nebo rozhodnutím Valné hromady svereny jinému orgánu spolku,
b) nese zodpovednost za distribuci verejných prostredk~ a provádení SCLLD v území
p~sobnosti spolku,
c) zrizuje povinné orgány: Programový výbor, Výberovou komisi, Kontrolní a
monitorovací komisi,
d) volí a odvolává cleny orgán~ spolku - pocet clen~ povinných orgán~, jejich p~sobnosti
a pravomoci, zp~sob jejich volby a odvolávání a zp~sob jednání,
e) rozhoduje o zp~sobu hlasování a volby,
f) rozhoduje o prijetí nebo vyloucení clena spolku,
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g) distribuuje verejné financní prostredky - schvaluje SCLLD, schvaluje zpusob hodnocení
a výberu projektu, zejména výberová kritéria pro výber projektu,
h) schvaluje výrocní zprávu o cinnosti a hospodarení spolku,
i) schvaluje rozpocet spolku,
j) rozhoduje o vytvorení a vymezení zájmových skupin v souladu s SCLLD,
k) rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,
I) schvaluje stanovy spolku a zmeny techto stanov,
m) stanovuje výši a splatnost clenského príspevku,
n) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
o) rozhoduje o clenství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
p) rozhoduje o provozování kanceláre spolku,
q) rozhoduje o predmetu vedlejší hospodárské cinnosti.

7.2 Valná hromada také rozhoduje o všech vecech, které nespadají do pravomoci jiného
orgánu spolku.

7.3 Jednání Valné hromady je upraveno jednacím rádem. Je-Ii clenem spolku právnická
osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v nejvyšším orgánu zastupovala, jinak právnickou
osobu zastupuje clen jejího statutárního orgánu. Osoby zastupující právnickou osobu jsou
uvedeny v clenské prihlášce.

7.4 Clenové spolku se mohou pri své osobní neúcasti na Valné hromade nechat
zastupovat zmocnencem na základe udelené plné moci s podpisem zmocnitele.
Neprítomný clen muže zmocnit jiného clena spolku, ale pouze v rámci stejného sektoru a
stejné zájmové skupiny. Jedna osoba muže na základe plné moci zastupovat maximálne
3 cleny spolku, kterí musí být zároven ze stejné zájmové skupiny.

7.5 Valná hromada je usnášeníschopná, je-Ii prítomna nadpolovicní vetšina clenu spolku.
Pro prijetí rozhodnutí je treba souhlasu vetšiny prítomných, pricemž verejn"ý sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepredstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

7.6 Zasedání Valné hromady je svoláváno predsedou spolku na základe rozhodnutí
Programového výboru podle potreby, nejméne však jednou rocne. Predseda je povinen
svolat do 3D-ti dnu Valnou hromadu, pokud ho o to požádá písemne alespon jedna
tretina clenu spolku. Informaci o konání zasedání Valné hromady zasílá predseda clenum
spolku písemne nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou clen uvedl
v prihlášce, prípadne na pozdeji clenem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to
nejpozdeji dvacet dní pred jeho konáním. Soucástí informace je návrh programu
zasedání. Nejpozdeji deset dní pred konáním zasedání Valné hromady zasílá predseda
clenum spolku návrhy materiálu, které je povinen predložit ke schválení. Místo a cas
zasedání se urcí tak, aby co nejméne omezovaly možnost clenu se ho úcastnit.

7.7 O rozhodnutích prijatých na zasedání Valné hromady porizuje Valnou hromadou
poverený clen spolku zápis. Zápis svým podpisem overují dva clenové prítomní
na zasedání Valné hromady.

7.8 Není-IiValná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, muže statutární orgán
nebo ten, kdo puvodní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve Ihute patnácti dnu
od predchozího zasedání Valné hromady zasedání náhradní. Z pozvánky musí být zrejmé,
že se jedná o náhradní zasedání Valné hromady. Náhradní zasedání Valné hromady se
musí konat nejpozdeji do šesti týdnu ode dne, na který bylo zasedání Valné hromady
predtím svoláno. Na náhradním zasedání muže Valná hromada jednat jen o záležitostech
zarazených na porad predchozího zasedání. Náhradní Valná hromada je
usnášeníschopná, je-Ii prítomna nadpolovicní vetšina clenu spolku.



,

CI. VIII Predseda

8.1 Predseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávnen za nej jednat ve všech
vecech, zejména pak je oprávnen rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku,
vcetne dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, prijímat zamestnance
spolku, ukoncovat jejich pracovní pomer, a rozhodovat o všech jejich pracovních
záležitostech. Za spolek muže jednat rovnež predsedou zmocnený clen nebo
zamestnanec spolku.

8.2 Predseda je volen Programovým výborem z rad svých clenu zpravidla na volební
Valné hromade, nejpozdeji však do 15-ti dnu od jejího konání. Funkcní období predsedy
se shoduje s funkcním obdobím zvoleného clena Programového výboru a je tak tríleté,
pricemž opakované zvolení je možné. Pri predcasném ukoncení funkce predsedy je nový
zvolen do 30-ti dnu ode dne ukoncení funkce. Zvolen je pouze do konce funkcního období
toho, koho ve funkci nahrazuje.

8.3 Predseda je povinen:
a) svolávat zasedání Valné hromady na základe rozhodnutí Programového výboru
v souladu s cI. VII odst. 7.6 techto stanov,
b) vést rádne agendu Valné hromady a seznam clenu spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání Valné hromady.

CI. IX Programový výbor

9.1 Výkonným a rozhodovacím orgánem spolku je Programový výbor, který má
minimálne 9 clenu, vždy však lichý pocet, pricemž verejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepredstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Pri rozhodování je hlasovací právo
clenu Programového výboru rovné. Pri rozhodování o výberu projektu je stanovena
povinnost, že minimálne 50% hlasu náleží partnerum, kterí nejsou verejnými orgány.

9.2 Clenové Programového výboru jsou voleni Valnou hromadou z clenu spolku na tri
roky a opakované zvolení je možné. Funkce clena Programového výboru je neslucitelná
s výkonem jiné funkce ve spolku.

9.3 Je-Ii clenem Programového výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji
v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje clen jejího statutárního orgánu.
Osoby zastupující právnickou osobu jsou uvedeny v clenské prihlášce. Je-Ii clenem
Programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu
právního predpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-Ii clenem právnická osoba,
musí tuto podmínku splnovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

9.4 Programový výbor je usnášeníschopný, je-Ii prítomna nadpolovicní vetšina clenu.
Pro prijetí rozhodnutí je treba souhlasu vetšiny prítomných.

9.5 Programový výbor zejména:

a) schvaluje uzavrení a ukoncení pracovneprávního vztahu s vedoucím zamestnancem
pro realizaci SCLLD,
b) stanovuje pracovní náplne zamestnancu a rozsah jejich oprávnení,
c) schvaluje výzvy k podávání žádostí a vymezuje kritéria hodnocení pro konkrétní výzvy,
d) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základe návrhu
Výberové komise,
e) svolává nejvyšší orgán minimálne jedenkrát rocne,
f) volí z rad clenu Programového výboru predsedu,
g) spravuje majetek spolku,



h) podává Valné hromade ke schválení návrh Valnou hromadou schvalovaných
dokumentu,
i) zpracovává zpusob hodnocení a výberu projektu spolku vcetne kritérií pro SCLLD,která
predkládá ke schválení Valné hromade,
j) vydává vnitrní predpisy spolku, pokud jejich vydání není vyhrazeno Valné hromade,
k) provádí další cinnosti jí urcené rozhodnutím Valné hromady.

9.6 Programový výbor se schází podle potreby. Jeho zasedání svolává a rídí predseda a o
schuzi se vyhotoví zápis.

9.7 Programový výbor muže zrídit pracovní skupiny, které jsou odpovedné prímo
Programovému výboru.

CI.X Výberová komise

10.1 Cleny Výberové komise volí Valná hromada na dobu 1 roku, opakované zvolení je
možné. Funkce clena Výberové komise je neslucitelná s výkonem jiné funkce ve spolku.

10.2 Výberová komise má minimálne 9 clenu, vždy však lichý pocet. Clenové jsou voleni
ze subjektu, které na území spolku prokazatelne místne pusobí. Kandidáti do Výberové
komise, kterí nejsou cleny spolku, musí pred uskutecnením volby uvést sektorovou
príslušnost a dle hlavního zamerení jimi zvolenou zájmovou skupinu, do které budou
v prípade zvolení zarazeni.

10.3 Výberová komise volí ze svých clenu predsedu, který svolává a rídí zasedání
Výberové komise.

10.4 Je-Ii clenem Výberové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji
v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje clen jejího statutárního orgánu.
Osoby zastupující právnickou osobu z rad clenu spolku jsou uvedeny v clenské prihlášce.
Je-Ii clenem Výberové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu
právního predpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-Ii clenem právnická osoba,
musí tuto podmínku splnovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

10.5 Pri rozhodování je hlasovací právo clenu Výberové komise rovné. Výberová komise
je usnášeníschopná, je-Ii prítomna nadpolovicní vetšina jejích clenu a verejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepredstavuje více než 49% hlasovacích práv. Pro prijetí
rozhodnutí je treba souhlasu vetšiny prítomných clenu komise.

10.6 Pri rozhodování o výberu projektu je stanovena povinnost, že minimálne 50% hlasu
náleží partnerum, kterí nejsou verejnými orgány.

10.7 Výberová komise zejména:
a) realizuje predvýber projektu na základe objektivních kritérií nastavených nejvyšším a
rozhodovacím orgánem spolku - navrhuje jejich poradí podle prínosu techto operací
k plnení zámeru a cílu SCLLD a predkládá tento návrh ke schválení Programovému
výboru,

b) v prípade potreby organizuje verejné obhajoby nebo místní šetrení žadatelu o podporu
projektu.

CI. XI Kontrolní a monitorovací komise

11.1 Kontrolní a monitorovací komise je kontrolním orgánem spolku a má 5 clenu.
Kontrolní a monitorovací komise plní rovnež funkci orgánu pro monitoring projektu.
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11.2 Clenové Kontrolní a monitorovací komise jsou voleni Valnou hromadou ze clenu
spolku na tri roky a opakované zvolení je možné.
11.3 Funkce clena Kontrolní a monitorovací komise je neslucitelná s výkonem jiné funkce
ve spolku.

11.4 Kontrolní a monitorovací komise volí z rad svých clenu predsedu, který svolává a
rídí její zasedání.

11.5 Je-Ii clenem Kontrolní a monitorovací komise právnická osoba, zmocní fyzickou
osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje clen jejího
statutárního orgánu. Osoby zastupující právnickou osobu jsou uvedeny v clenské
prihlášce. Je-Ii clenem Kontrolní a monitorovací komise fyzická osoba, musí být
svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního predpisu upravujícího živnostenské
podnikání. Je-Ii clenem právnická osoba, musí tuto podmínku splnovat také ten, kdo tuto
právnickou osobu zastupuje.

11.6 Kontrolní a monitorovací komise je usnášeníschopná, je-Ii prítomna nadpolovicní
vetšina jejich clenu. Pro prijetí rozhodnutí je treba souhlasu vetšiny prítomných clenu.
Pri rozhodování je hlasovací právo clenu Kontrolní a monitorovací komise rovné.

11.7 Kontrolní a monitorovací komise nejméne jedenkrát rocne podává zprávu Valné
hromade o výsledcích své kontrolní cinnosti.

11.8 Kontrolní a monitorovací komise zejména:

a) projednává výrocní zprávy o cinnosti a hospodarení spolku,
b) dohlíží na to, že spolek vyvíjí cinnost v souladu se zákony, platnými pravidly,
standardy MASa SCLLD,
c) nahlíží do úcetních knih a jiných dokladu organizace týkající se cinnosti spolku a
kontroluje tam obsažené údaje,
d) svolává mimorádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to
vyžadují zájmy spolku,

e) kontroluje metodiku zpusobu výberu projektu spolku a její dodržování, vcetne
vyrizování odvolání žadatelu proti výberu spolku,
f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD(zpracovává a predkládá ke schválení
Valné hromade indikátorový a evaluacní plán SCLLD),
g) má právo zúcastnovat se jednání Programového výboru s hlasem poradním.

CI. XII Zásady hospodarení

12.1 Spolek hospodarí s movitým i nemovitým majetkem.

12.2 Predpokládaným zdrojem príjmu jsou:
a) clenské príspevky a mimorádné clenské príspevky,
b) dary a príspevky fyzických a právnických osob a obcí,
c) dotace a granty,
d) výnosy z majetku spolku,
e) príjmy z cinnosti pri naplnování cílu spolku, príjmy z cinnosti na základe
živnostenského listu,
f) príspevky na cinnost spolku a sdružené príspevky jiných subjektu.

12.3 Majetku je možno užít pouze k podpore cinnosti spolku a programu smerujících
k obnove v území. O jeho užití rozhoduje dle pusobnosti Valná hromada a Programový
výbor, který rovnež zodpovídá za hospodarení spolku.



12.4 Spolek hospodarí s financními prostredky na základe rozpoctu schváleného Valnou
hromadou spolku.
12.5 Zprávu o hospodarení za kalendární rok predkládá Programový výbor, schvaluje ji
pravidelná Valná hromada.

CI.XIII Zrušení, likvidace a zánik spolku

13.1 Spolek se zrušuje dobrovolným rozpuštením po schválení Valnou hromadou, která
je rovnež oprávnena rozhodnout o zrušení spolku sloucením (fúzí) s jiným spolkem nebo
rozdelením spolku.

13.2 Spolek se rovnež zrušuje rozhodnutím soudu z duvodu stanovených § 268
obcanského zákoníku.

13.3 Pri zrušení spolku s likvidací jmenuje likvidátora Programový výbor.

r
13.4 Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zprístupní v sídle spolku. O
zverejnení seznamu cleny spolek vyrozumí.

13.5 Likvidacní zustatek nabídne likvidátor spolku s obdobným úcelem, který vybere
Programový výbor.

13.6 Spolek zaniká výmazem z rejstríku spolku.

CI. XIV Spolecná ustanovení

14.1 Kolektivní orgány spolku rozhodují ve sboru. Je-Ii rozhodnutí kolektivního orgánu
prijato, zaznamená se na žádost clena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-
li návrh prijat za neúcasti nekterého z clenu orgánu, je tento clen oprávnen dozvedet se
obsah rozhodnutí; toto právo je naplneno zprístupnením zápisu z jednání orgánu.

14.2 Clenové kolektivních orgánu musí být bezúhonní a svéprávní.

14.3 Je-Ii clenem kolektivního orgánu spolku právnická osoba, zastupuje ji fyzická osoba,
kterou k takovému zastupování zmocnila; není-Ii takového zmocnení, zastupuje
právnickou osobu její statutární orgán resp. clen jejího statutárního orgánu. Osoby
zastupující právnickou osobu jsou uvedeny v clenské prihlášce. Ten musí splnovat
podmínky podle cI. XIV,odst. 14.2.

14.4 Kdo prijme funkci clena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat
s nezbytnou loajalitou i s potrebnými znalostmi a peclivostí. Má se za to, že jedná
nedbale, kdo není této péce rádného hospodáre schopen, ac to musel zjistit pri prijetí
funkce nebo pri jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe dusledky.

CI. XV Záverecná ustanovení

15.1 Práva a povinnosti stanovami výslovne neupravené se rídí zákonem c. 89/2012 Sb.,
obcanský zákoník.

15.2 Spolek muže na základe rozhodnutí Valné hromady vydat organizacní a jednací rád
sdružení.



15.3 V prípade, že nekteré ustanovení techto stanov se stane neúcinné (napr. z d{jvodu
zmeny zákonné úpravy nebo rozhodnutí soudu), z{jstávají ostatní ustanovení úcinnými a
Programový výbor navrhne Valné hromade zmenu stanov.

15.4 Tyto stanovy lze menit nebo doplnovat pouze písemne na základe usnesení Valné
hromady.

15.5 Toto znení stanov bylo projednáno a schváleno na Valné hromade dne 20. 11. 2014.

15.6 Tyto stanovy nahrazují stanovy ze dne 22. 7. 2005.

V Podbrezí, dne 20. 11. 2014
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Luboš Rehák, predseda
Místní akcní skupina POHODA venkova, z.s.


